
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร 
….......................................................... 

ผู้มาประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายอาดานา  เสะแม ประธานสภาเทศบาล อาดานา  เสะแม  
๒ นายมาหามะตาเยะ  โตะละ รองประธานสภาเทศบาล มาหามะตาเยะ  โตะละ  
๓ นายมืออาลี  เจะมะ สมาชิกสภาเทศบาล มืออาลี  เจะมะ  
๔ นายอูมา  มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล อูมา  มีเหาะ  
๕ นายอาหามะ  อาแซ สมาชิกสภาเทศบาล อาหามะ  อาแซ  
๖ นายอับดุลเลาะ  กูแซ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะ  กูแซ  
๗ นายอุสมาน  วาเงาะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน  วาเงาะ  
๘ นายยะโก๊ะ  สามะ สมาชิกสภาเทศบาล ยะโก๊ะ  สามะ  
๙ นายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล ซุลกรีนัย  สาแม  

๑๐ นายมะบีดี  สาแลเมาะ สมาชิกสภาเทศบาล มะบีดี  สาแลเมาะ  
๑๑ นายคาเร็ม  แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล/ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
คาเร็ม  แมเยาะ  

ผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายเจะอูเซ็ง  สาและ นายกเทศมนตรี เจะอูเซ็ง  สาและ  
๒ นายอับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ รองนายกเทศมนตรี อับดุลฮาฟิส  โตะกูมิ  
๓ นายอาฮามะ วาเงาะ รองนายกเทศมนตรี อาฮามะ วาเงาะ  
๔ นางปัทมา  มูซอ เลขานุการนายกเทศมนตรี ปัทมา  มูซอ  
๕ นายรุสดี  อาแวโกะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รุสดี  อาแวโกะ  
๖ นายกฤษดา วงษ์ภูวรักษ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ กฤษดา วงษ์ภูวรักษ์  
๗ นางสาวมารีซัน  มะแซ ผู้อ านวยการกองคลัง มารีซัน  มะแซ  
๘ นางสาวคอมือซะห์ มะและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คอมือซะห์ มะและ  
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เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายคาเร็ม  แมเยาะ  เรียน  ประธานสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วม 
รักษาการปลัดเทศบาล ประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อม วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัย

สามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒  ประจ าปี ๒๕๖๒  วันนี้ก็มีระเบียบวาระทั้งหมด 
๕ วาระ ขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม  ขอเรียนเชิญ
ครับ 

นายอาดานา  เสะแม     บิสมิลลาฮฮีเราะห์มานิรรอฮีม อัสสาลามูอาลัยกุมวาเราะห์มาตุลเลาะฮีวาบา
ประธานสภาเทศบาล   รอกาตุฮ ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ สมัยที่  ๓   
       ครั้งที่ ๒ ประจ าปี  ๒๕๖๒ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบวาระ 
     การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑           เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอาดานา  เสะแม     ไม่มี   
ประธานสภาเทศบาล    

ระเบียบวาระท่ี ๒          เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอาดานา  เสะแม       เนื่องจากการประชุมที่ผ่านมายังไมเ่สร็จ ขอให้ตรวจการประชุมในครั้งต่อไป
ประธานสภาเทศบาล   

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องด่วน 
ไม่มี ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ญัตติขออนุมัติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

นายอาดานา เสะแม ในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญประธานแปรญัตติ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายซุลกรีนัย  สาแม  กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้ากอง และ  
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายซุลกรีนัย  สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลต้นไทร ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในคราว
ประชุมสภาเทศบาลต าบลต้นไทร สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓  
สิงหาคม ๒๕๖๒ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ ประกอบด้วย 

    ๑.  นายซุลกรีนัย สาแม 
    ๒.  นายอูมา มีเหาะ 
    ๓.  นายคาเร็ม แมเยาะ 
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    ๔.  นายอับดุลเลาะ  กูแซ 
    ๕.  นายมะบีดี สาแลเมาะ 
    คณะกรรมการแปรญัตติ  ได้มาครบองค์แล้ว  จึงได้ด าเนินการประชุม และ 
    ที่ประชุมได้เลือกให้ นายซุลกรีนัย สาแม เป็นประธานกรรมการ นายอูมา มีเหาะ 
     เป็นกรรมการ นายคาเร็ม แมเยาะ เป็นกรรมการ นายอับดุลเลาะ  กูแซ   
    เป็นกรรมการ  และนายมะบีดี สาแลเมาะ เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้พิจารณา 
    ร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมทั้งรอรับค าขอ 
    แปรญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลฯ ตั้งแต่วันที่  ๑๔  สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา  
    ๐๘.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. แล้ว 
    คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย 
    รอบคอบแล้ว  เห็นว่ารูปแบบและการจัดท าร่างงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  พร้อมรายละเอียดต่างๆถูกต้องตามระเบียบ 
    กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    พ.ศ.๒๕๔๑  ทุกประการ  จึงได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นข้อๆ  ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นค าขอแปรญัตติ 
    เพ่ิมร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   
    คณะกรรมการจึงสรุปผลรับเรื่องแปรญัตติ  ดังนี้ 
    ข้อ  ๑  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
    ข้อ  ๒  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตต ิ

  ข้อ  ๓  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตต ิ
    ข้อ  ๔  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตต ิ
    ข้อ  ๕  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
    ข้อ  ๖  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตติ 
    ข้อ  ๗  ไม่มีการแก้ไข ไม่มีการแปรญัตต ิ
    ทั้งนี้ คณะกรรมการแปรญัตติได้ตรวจร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ รายงานผลการประชุมต่อ 
    ประธานสภาเทศบาลฯ พร้อมทั้งญัตติและร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาล 
    ต าบลต้นไทรพิจารณา ครับ 
นายอาดานา เสะแม  ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล                 ถ้าไม่มีจะขอมติจากท่ีประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
     รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นแปรญัตติ โปรดยกมือขึ้น 
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มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขัน้แปรญัตติ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  ระเบียบวาระอ่ืนๆ  
 

นายอาดานา  เสะแม  เนื่องจากวาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติได้ผ่านไปแล้ว จะมีวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ  
ประธานสภาเทศบาล   จะขอหารือจากสมาชิกว่าเรา จะให้มีการประชุมวาระที่ ๓ ในวันนี้เลยหรือไม่ 

หรือจะประชุมในครั้งต่อไป ถ้าจะให้มีการประชุมขอให้สมาชิกได้เสนอ และมี 
ผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน 

นายซุลกรีนัย  สาแม  เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ประธานสภาเทศบาล  กระผม นายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมขอเสนอให้มีการประชุม 
    วาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบ ในวันนี้ครับ 
นายอาดานา  เสะแม ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่าน ครับ นายมาหามะตาเยะ โตะละ และนายอับดุลเลาะ 
ประธานสภาเทศบาล กูแซ รับรอง ในระเบียบวาระอ่ืนๆ เราจะบรรจุวาระที่ ๓ ขั้นเห็นชอบ และจะขอมติ

จากที่ประชุมสภา เนื่องจากวาระท่ี ๓ ขั้นเห็นชอบ จะไม่มีการอภิปรายจะขอมติที่
ประชุมเลย 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลต้นไทรท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายฯ ของเทศบาลต าบลต้นไทร โปรดยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   มติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขัน้เห็นชอบ 

    

นายอาดานา สาแม  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ สมาชิกสภาท่านใดต้องการอภิปรายหรือเสนอแนะผู้บริหาร 
ประธานสภาเทศบาล  มีหรือไม่ครับ เชิญครับ 
นายอูมา  มีเหาะ   เรียนท่านประธาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล ผม นายอูมา มีเหาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ผมมีเรื่องเกี่ยวกับกองการศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลต้นไทร มีผู้ปกรอง 
มาร้องเรียนกับผมว่าบางทีผู้ปกครองมาส่งลูกโรงเรียน โรงเรียนปิด ผู้ปกครองไม่รู้ 
ทางโรงเรียนฯ ไม่ได้แจ้งผู้ปกครองทราบ บางคนยืนรอครู ท าไมครูไม่มา พอโทรศัพท์
ไปถาม ก็ได้ทราบว่าโรงเรียนปิด เราจะท าอย่างไร ต้องหาวิธีแก้ไข ขอให้ผู้รับผิดชอบ
ได้แก้ไขด้วยครับ เรื่องที่สอง ซอยหะยียูโซะ เราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรกับการจอดรถ
บนถนน รถน้ าแข็งจอดอยู่บนถนนเป็นคืนๆ ประชาชนจะผ่านไม่ได้ บางคนไป
ร้องเรียนกับผม บางคนก็ผูกวัวบนถนน และวัวก็ข้ีบนถนน ถนนสายนั้นมีปัญหา  
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           อยู่เรื่อย เราควรท าป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการเลี้ยงวัวบนถนน ขอให้ผู้รับผิดชอบ          

ได้ไปแก้ไขด้วยครับ ขอขอบคุณครับ 
นายอาดานา  เสะแม  ขอบคุณท่าน อูมา มีเหาะ  มีสมาชิกท่านอื่นต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญ
ประธานสภาเทศบาล   ครับ ท่านมืออาลี เจะมะ ท่านยะโก๊ะ สามะ มีเรื่องจะเสนอหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี  
      เชิญท่านนายก ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี วันนี้ก็เป็นการประชุมสภาในวาระท่ี ๒ และวาระที่ ๓ ตามท่ีเทศบาลต าบลต้นไทร 
 ได้เสนอเทศบัญญัติต่อสภาฯ ทางสมาชิกสภาได้เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 
 รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องการบริหารงานของเทศบาลฯ ตาม 
 เทศบัญญัติฯ เราก็ได้เล็งเห็นความส าคัญของพ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด เราจะด าเนินการ 
 อย่างไรในเมื่องบประมาณของเรามีจ ากัด ค่าใช้จ่ายของพนักงานจ้างเหมามีมาก จะ          

ใช้จ่ายอย่างไรให้เหมาะสมและคุ้มค่า ทางเทศบาลก็ได้เสนอให้สมาชิกสภาเทศบาล 
ได้พิจารณา ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านครับ เรื่องท่ีสมาชิกสภาฯ  
ท่านอูมามีเหาะ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแจ้งปิดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และ
โรงเรียนอนุบาลฯ เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของโรคมือ เท้า ปาก ก าลัง
ระบาด ทางโรงเรียนก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง เพราะทางอ าเภอบอกให้ปิดเพ่ือท า
ความสะอาดห้องเรียน ก็ต้องขออภัยเกี่ยวกับประสานงานนะครับ ส าหรับเรื่องการ
จอดรถบนถนนซอยหะยียูโซะ  ทางเทศบาลฯ จะได้ด าเนินการในส่วนของการท าป้าย
ไม่ให้จอดรถในเวลากลางคืน อยากให้กองช่างได้ท าป้าย ไปติดข้างถนน เรื่องถัดไป 

 ก็จะชี้แจงประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานของดีเมืองนรา อยากให้สมาชิกทุกท่านได้ 
 เข้าร่วมในการเดินขบวนพาเหรด ทางอ าเภอแจ้งให้เราได้ด าเนินการ สมาชิกท่านใด 
 ต้องการเดินขบวนก็อยากให้แจ้งชื่อตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจาก นายกจะได้จัดหาซื้อผ้า 
 เพ่ือมาตัดชุด ของเราอ าเภอก าหนดให้เป็นลายผีเสื้อช่างร่อน อีกเรื่องคือ เทศบาล 
 ได้รับหนังสือร้องเรียนของประชาชนในซอยสุราบายา ในซอยมีท่อระบายน้ าอุดตัน 
 เทศบาลได้ประสานให้ทุกกองออกไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พนักงานเทศบาลจะได้ไปขุดลอกท่อ 
และฉีดน้ าเพ่ือระบายท่ออุดตัน อยากเชิญชวนสมาชิกสภาฯ ได้ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 ด้วยครับ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของพนักงานจ้าง อยากให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
 ได้ตรวจสอบพนักงานที่มีอายุ ๖๐ ปี ว่ามีก่ีคน โดยเฉพาะกองสาธารณสุขฯ ถ้าครบ 

๖๐ ปีแล้วนายกจะไมจ่า้งต่อ  แต่จะมีพนักงานบางคนจะเป็นต าแหน่งขาดแคลน เช่น 
พนักงานช่างไฟ นายกได้ส ารวจพนักงานในเขตเทศบาลฯ แล้วไม่มีใคร จึงจ าเป็นต้อง
จ้างต่อ  
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นายอาดานา เสะแม  มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายซุกกรีนัย  สาแม  กราบเรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุม 
สมาชิกสภาเทศบาล  ทุกท่านครับ กระผมนายซุลกรีนัย สาแม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมอยากจะ 

ปรึกษากับท่านประธาน จากที่ผมได้ไปส ารวจบริเวณถนนสองข้างทาง รู้สึกว่า 
สองข้างทางในเขตเทศบาลฯ จะรกมาก ถนนที่ท าสวยๆ จะถูกปกคลุม ปกปิด          
ไปด้วยกิ่งไม้ ผงหญ้า ดูแล้วไม่สะอาด ไม่เรียบร้อย ไมส่วยงาม ผมก็เลยปรึกษาท่าน 
ประธานเพื่อน าเรียนผู้บริหารให้มาปรับปรุงเรื่องนี้เป็นการด่วน ที่จริงพนักงาน              
ของเรามีเยอะ อีกเรื่องการพ่นยาก าจัดยุง วันก่อนเทศบาลได้ไปพ่นยาก าจัดยุง 
ในบริเวณโรงเรียนบือแนปีแย ชาวบ้านอยากให้ไปช่วยฉีดยาของชาวบ้านรอบข้าง 
ด้วย จากหลังบ้านลีผู้ช่วยที่เป็นคาร์แคร์ ไปถึงโรงเรียนบ้านบือแนปีแย อยากให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ไปจัดการตรงนี้ด้วยครับ 

นายอาดานา  เสะแม  ขอบคุณท่านซุลกรีนัย สาแม มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายอูมา  มีเหาะ  เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมขอเสนอให้มีการปรับปรุงถนนสายท่านอก สายลูโบะบูตา สภาพถนนเป็นหลุม 

เป็นบ่อ จะเข้าฤดูฝนแล้วถ้าปล่อยไว้จะยิ่งเสียหาย ขอให้ท่านประธานได้แจ้งให้ 
ผู้บริหารทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม  ขอบคุณท่านอูมา มีเหาะ มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการจะเสนออีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ 
นายคาเร็ม แมเยาะ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายคาเร็ม แมเยาะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ผมจะถามเรื่องงบประมาณ 
 ที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากค าแถลงงบประมาณของนายก 

สถานการณ์คลังของเรามีเงินสะสม จ านวน ๑๑,๗๓๒,๒๑๘.๒๕ บาท จากข่าว     
รัฐบาลได้สั่งการให้ อปท. ด าเนินการในส่วนของเงินสะสม มีข้อเท็จจริงอย่างไร           
มีหนังสือสั่งการอย่างไรบ้าง อันนี้ผมอยากทราบข้อเท็จจริงว่าอย่างไร อยากทราบ       
เพ่ือประดับความรู้ ขอสอบถามเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม ขอบคุณท่านคาเร็ม  แมเยาะ เชิญท่านนายกได้ตอบข้อซักถาม ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอขอบคุณท่านซุลกรีนัย สาแม ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด 
 สองข้างทางถนนในเขตเทศบาลต าบลต้นไทร วันนี้ก็มีผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
 ที่รับผิดชอบพนักงานในส่วนของการถางป่าในเขตเทศบาล อยากให้ ผอ.กองฯ 
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 ได้ก าชับพนักงานให้ไปส ารวจถนนในเขตเทศบาลทั้งหมดว่าตรงไหนบ้างที่เรายัง 
 ไม่ได้ด าเนินการถางป่า พนักงานถางป่าของเราส่วนใหญ่เป็นพนักงานจ้างเหมา         

อยากให้ก าหนดเวลาการท างานชัดเจน ไม่ใช่ว่ามาท างานช่วงเช้าช่วงบ่ายหาย        
ใครไม่ท างานให้รายงานผู้บริหารทราบด้วย ส าหรับเรื่องพ่นยาก าจดัยุง 

 ขอให้ ผอ.กองสาธารณสุขฯ ได้ไปส ารวจในพื้นที่ใดที่พ่ีน้องประชาชนต้องการให้ไป 
 พ่นยาก าจัดยุงบ้าง และมีเรื่องแจ้งให้กับสมาชิกทุกท่านว่าในพื้นที่บ้านที่มีป่ารก 
 เราก็ไม่สามารถจะไปพ่นในป่าได้ ส าหรับเรื่องท่ีท่านอูมา มีเหาะ ได้บอกกล่าวถึง 
 ถนนหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จนถึงสายลูโบะบูตา สายท่านอกได้รับความเสียหาย 

เดี่ยวจะได้ประสานกับกองช่างให้ไปปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ส าหรับเรื่องท่ีท่าน         
คาเร็ม แมเยาะ ได้สอบถามถึงหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย นายกก็ทราบ 

 ในเบื้องต้นว่ากระทรวงมหาดไทย อยากจะกระตุ้นในเรื่องการเบิกงบประมาณรายจ่าย 
 ของท้องถิ่น ส าหรับงบประมาณปีนี้อาจจะใช้ได้ก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
 รัฐบาลอยากจะให้ท้องถิ่นใช้เงินสะสม เงินทุนส ารองเงินสะสมมาเบิกจ่ายตามระเบียบ 
 ต่างๆ เขาจะออกระเบียบว่าอีกทีว่าสามารถเบิกจ่ายในงานอะไรได้บ้าง เรื่องถัดไป 
 อยากจะคุยกันเรื่องเลือกตั้ง ตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน ที่ผ่านมาก็เพียงข่าวลือ  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ น่าจะยังไม่มีการเลือกตั้ง แต่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเสมอ 
 เรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นไม่แน่นอน อยากให้สมาชิกทุกท่านได้พูดคุยกับชาวบ้านบ้าง 

ว่าชาวบ้านให้การยอมรับหรือต้องการเราอีกหรือไม่ อยากให้สมาชิกให้ความส าคัญ 
 ด้วยครับ 
นายอาดานา เสะแม ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี  มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการเสนออีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล เชิญครับ 
นายอาดานา  เสะแม สมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นมีอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายอูมา  มีเหาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สมาชิกสภาเทศบาล ผมอยากทราบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างว่าท าไมเบิกเงินช้า ติดตรงไหน อย่างไร 
 อยากให้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการให้เร็ว มันจะเสียหายเทศบาลเรา ทางร้าน 
 ส่งของแล้วค้างจ่ายเงินเป็นอาทิตย์ไม่เป็นไร แต่นี้ช้าเป็นเดือน เขาก็ต้องการเงิน 
 ไปใช้หมุนเวียนในการท าธุรกิจเช่นกัน เรื่องที่สอง คนขายอาหารที่ซุ้มบาตู ผมไป 
 เจอคนที่ดุซงญอ เขาบอกว่าไปกินข้าวแถวต้นไทร จ านวน ๗ คน ราคาเกือบ ๕,๐๐๐ 

บาท ราคาแพงมาก พออาทิตย์ถัดมาไปนั่งกินร้านอ่ืน ราคาหนึ่งพันกว่าบาท ราคา 
 ต่างกันมาก อยากให้ผู้รับผิดชอบช่วยไปดูแลในส่วนของการก าหนดราคาหน่อย 
 มันเสียหายนะครับ  
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นายอาดานา  เสะแม มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายหรือเสนอ อีกหรือไม่ เชิญครับ ของท่านอูมา 
ประธานสภาเทศบาล ให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข หรือผู้บริหารช่วยชี้แจงก็ได้ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี ขอบคุณท่านอูมา มีเหาะ ที่ได้ให้ความส าคัญกับผู้ใช้บริการในพื้นที่เทศบาล ในส่วน 
 ของการเบิกจ่ายที่ล่าช้า นายกก็ได้ก าชับให้ทุกกองได้ด าเนินการในส่วนของเอกสาร 
 ให้ถูกต้อง การจัดซื้อจัดจ้างเราเองก็อยากใช้บริการคนในพ้ืนที่ของเรา เพ่ือให้ร้านค้า 
 ในพ้ืนที่มีรายได ้ในส่วนของร้านอาหาร นายกให้กองสาธารณสุขฯ ไปส ารวจว่ามีร้าน 

อาหารจ านวนกี่ร้าน ชื่อร้านอะไรบ้าง ครั้งนี้นายกจะให้ส านักปลัดแจ้งกองสาธารณสุขฯ 
ได้ด าเนินการส ารวจร้านค้าต่างๆ ภายใน ๓๐ วัน และรายงานให้นายกทราบด้วย  
ร้านอาหารภายในเขตเทศบาลต้องมีข้อมูล มีเบอร์โทรศัพท์ ต่อไปจะได้เก็บค่าขยะ 

 ต่างหาก ร้านอาหารต่างหาก  ส าหรับอาคารร้านอาหารนั้นให้กองช่างไปส ารวจว่า 
 เป็นอาคารถาวรหรือไม่ถาวร ร้านไหนที่ล้ าเขตก็อยากให้กองช่างได้ตักเตือน บางร้าน 
 อาคารยื่นออกมาทางฟุตบาท ๒ เมตร อยากให้ด าเนินการแต่งตั้งออกค าสั่งให้เจ้าหน้าที่

ปฏิบัติ ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่งสามารถด าเนินการทางวินัยได้ 
นายอาดานา เสะแม มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายมะบีดี  สาแลเมาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
สมาชิกสภาเทศบาล  ผมอยากให้กองช่าง ให้ไปดูแลถนนหลังศูนย์การเรียนรู้กีรออาตีหน่อย ผมกลัวว่าถนน 
 จะพัง เพราะเป็นหลุมเยอะ 
นายอาดานา  เสะแม สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายอีก เชิญครับ 
นายอูมา  มีเหาะ ขออนุญาตครับ ขอเพ่ิมเติมในเรื่องขยะ เขาเอาขยะไปทิ้งที่ทางเดินบนฟุตบาท เราจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล แก้ไขปัญหาขยะอย่างไร อีกเรื่องคือเรื่องของห้องน้ าที่จะให้บริการที่ซุ้มอาหารบาตู 
 สงสารคนที่จะใช้บริการ ต้องเดินไปท่ีมัสยิด อยากให้เขาได้รับความสะดวก เราจะแก้ไข

ปัญหาอย่างไร ถ้าท่ีดินของเรามี ให้หางบประมาณในการสร้างห้องน้ า สร้างอาคาร  
เล็กๆ ไม่ต้องสร้างใหญ่ เพราะกลัวจะเป็นแหล่งมั่วสุ่มของวัยรุ่น สร้างเป็นอาคารเดี่ยว 

 มีถัง มีน้ าเต็มส าหรับให้บริการก็พอ ขอบคุณครับ 
นายอาดานา เสะแม ครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีกหรือไม่ ท่านมืออาลี เจะมะ, ยะโก๊ะ สามะ 
ประธานสภาเทศบาล ผอ.กอง หรือเจ้าหน้าที่ ถ้าไม่มีเชิญท่านนายกได้ชี้แจงให้กับสมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
นายเจะอูเซ็ง  สาและ เรียนประธานสภา ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี อยากจะเพ่ิมเติมในส่วนของท่านอูมา มีเหาะ สอบถามเรื่องขยะและห้องน้ า ที่ผ่านมาเรา

ไม่ได้พูดคุย เผยแพร่หรืออธิบายให้กับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ของเรา ในส่วนของการ
ดูแลขยะ เรื่องขยะ เป็นนโยบายและรัฐบาล เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการจัดเก็บขยะให้
ถูกทาง  ตั้งแต่ตน้ทาง กลางทาง และปลายทาง ที่ผ่านมาเราก็มีอุปสรรคหลายอย่าง  
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ถึงแม้ว่าเราด าเนินการจัดเก็บขยะต้นทาง กลางทาง สุดท้ายปลายทางเราไม่มีความ
พร้อมในส่วนของพ้ืนที่ทิ้งขยะที่เป็นของเราอย่างถาวร ตอนนี้เราไปทิ้งขยะที่พื้นที่ของ 
อบต.บาเระใต้ ถ้าชาวบ้าน ที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ทิ้งขยะได้รับความเดือดร้อนขึ้นมา เราก็ไปทิ้ง
ขยะไม่ได้ เราไม่มีที่ท้ิงขยะ เดือดร้อนอีก บ่อขยะของเราปัจจุบันยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 
ของการฝังกลบเพราะว่าพ้ืนที่ของเรามีแค่ ๓ ไร่ นายกเองก็พยายามหาพ้ืนที่ทิ้งขยะใหม่ 
ก็ก าลังด าเนินการอยู่เพื่อที่จะจัดซื้อท่ีดินที่ทิ้งขยะ ถ้าเรามีที่ดินของเราเอง สามารถที่ 
จะแยกขยะได้ ขยะพลาสติก ขยะที่เป็นเศษอาหารสามารถด าเนินการท าเป็นปุ๋ยหมักได้ 
แต่ปัจจุบันเราไม่มีพ้ืนที่ ก็เป็นเรื่องท่ีหนักใจมากส าหรับเรื่องขยะ ทั้งๆ ที่นโยบายของ
รัฐบาลก็เน้นมากเรื่องขยะ เราต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นท่ีให้รู้จักช่วยตัวเอง
ด้วยในเรื่องของขยะ ต่อไปเราจะด าเนินการให้พ่ีน้องในพ้ืนที่เกิดความเข้าใจในเรื่องขยะ 
ในส่วนของห้องน้ าที่บาตู นายกก็ก าลังหางบประมาณในการสร้างอาคารแถวบาตูให้เกิด
ความสวยงาม แต่เราไม่มีงบประมาณ ต้องใช้งบประมาณเกือบสี่ล้านกว่าบาท ในเรื่อง 
ของการปรับปรุงร้านค้าตามที่ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสได้วางผัง
ไว้ร่วมกับเทศบาล ในส่วนเรื่องระบบประปา อยากให้กองช่างได้ส ารวจว่าเราสูบน้ าได้กี่
ลูกบาศก์เมตร จ่ายน้ าไปกี่ลูกบาศก์เมตร น้ าเสียเท่าไหร่  เราสามารถค านวณได้ สมมุติ
เราสูบน้ ามา ๑๐๐% จ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์ น้ าที่สูญเสียเท่าไหร่ สามารถค านวณต้นทุนกับ
ก าไรขาดทุนได้เลย ถ้าเราสูบแล้วปล่อยไปเรื่อยๆ เราไม่สามารถท่ีจะเช็คค านวณได้ 
บางครั้งท่อน้ าแตกเราไม่รู้ น้ าก็จะไหลไปเรื่อย ตราบใดที่เราบริการน้ า ปริมาณน้ าเสีย
มากกว่าน้ าที่ให้บริการ ถือว่าเราท าระบบน้ าประปาไม่ส าเร็จ อยากให้มีความชัดเจน       
กว่านี้ ส่วนท่อที่มีน้ าหยดอยู่ตลอดให้เปลี่ยนเป็นก๊อกใหม่เลยเพราะน้ าที่ไหลออก
กลายเป็นน้ าเสียเปล่า ขอบคุณครับ 

นายอาดานา  เสะแม ขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกต้องการสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายอูมา  มีเหาะ เรียนประธานสภา ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เรื่องเบิกจ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล เงินค่าตอบแทนของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ต้องโอนเข้าบัญชี อยากให้รับเงินสด 
 ด้วยตัวเอง เพราะไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไร ที่ผ่านมาโอนเข้าบัญชีตลอด 
นายอาดานา เสะแม ครับ ส าหรับเรื่องการเบิกเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการแปรญัตตินั้นฝากให้ 
ประธานสภาเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลังได้ด าเนินการด้วยครับ มีสมาชิกท่านอ่ืนต้องการอภิปรายอีก

หรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
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(ลงชื่อ)        อูมา มีเหาะ ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอูมา  มีเหาะ ) 

    

(ลงชื่อ)       ซุลกรีนัย  สาแม กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายซุลกรีนัย  สาแม) 

    

(ลงชื่อ)       มะบีดี  สาแลเมาะ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายมะบีดี  สาแลเมาะ) 

 

 (ลงชื่อ)      คาเร็ม  แมเยาะ เลขานุการสภาเทศบาล 
  (นายคาเร็ม  แมเยาะ)    
   

         ลงนามรายงานการประชุม 

                นายอาดานา  เสะแม 

         (นายอาดานา  เสะแม) 
          ประธานสภาเทศบาล 
วันที่ ๑๓  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
. 


